
 
 

5) Homo Floresiensis 

Denna människoapa upptäcktes så sent som år 

2003. De levde på en ö i Indonesien och ver-

kar ha levt från för 190 000 år sedan till unge-

fär för 12 000 år sedan. De levde alltså en lång 

tid samtidigt som Homo Sapiens. Homo Flore-

siensis var ungefär en meter långa och liknas 

ibland med hoberna (från Sagan om Ringen). 

De använde eld och stenverktyg. I början 

handlade debatten om Homo Floresiensis var 

en egen art eller en typ av Homo Sapiens med 

någon genetisk sjukdom. Majoritet av forskar-

na tror att det är en ny art idag. 15 år efter upp-

täckten är det ännu oklart var Homo Floresien-

sis befinner sig på det mänskliga släktträdet.  

6) Homo Sapiens 

Troligtvis härstammar människan från Homo 

Heidelbergensis som i sin tur härstammar från 

Homo Erectus.  

Samtliga Homo Sapiens i världen har ur-

sprungligen utvandrat från Afrika. Homo Sapi-

ens blev en art för cirka 300 000 år sedan och 

lämnade Afrika först för 50 000-100 000 år 

sedan. De första Homo Sapiens kom till Euro-

pa för ca 35 000 år sedan. De kallades då för 

Cro Magnon och de är kända för fantastiska 

grottmålningar. 

Det som möjliggjorde denna enastående expan-

sion var människans anpassningsförmåga till 

vitt skilda klimat och utveckling av de verktyg 

som behövdes för att finna föda i de nya miljö-

er som man träffade på. Homo Sapiens var 

skickliga på att tillverka vapen och använde 

även mer avancerade vapen (spjut, pilbåge). 

Människan har anpassat sig till olika klimat, 

men tillhör fortfarande samma art. Bilden ned-

an visar hur människan befolkat jorden.  

Begrepp och svåra ord:  
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 Människans evolution del 3  

http://biologi.ugglansno.se/manniskan-evolution-3/
http://www.ungafakta.se/daggdjur/manniskan/cromagnon/
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/manniskolinjen-aldre-an-vantat/
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  Övningar:  

Rätt Fel Vad är liv? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Biologi betyder "läran om djuren".   

 Det är vanligare att organismer kan röra sig i djurriket jämfört med i svampriket.   

 Att vara steril betyder att man kan få barn.   

 Virus är något som är svårt att avgöra om det är levande eller inte.   

 En organism är något som lever.   
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http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/

